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E D I T O R I A A L!
Dag Flashboemers!
De sint is gekomen op de leefschool en heeft allerlei geweldige
geschenkjes meegebracht. Samen met de zwarte piet bezochten
ze de klassen en ze konden genieten van de mooie liedjes en
tekeningen van de kinderen. De sint was ook erg tevreden met
alle tutjes die hij kreeg. Wat een flinke kindjes zijn dat!
Het was een heel leuke namiddag en er zullen snel mooie foto’s
van het bezoek te zien zijn op de schoolsite.
Er was nogal veel te vertellen deze week, dus zit maar klaar voor
een goed gevulde flashboem!

AGENDA
 facultatieve dagen:
dinsdag 21 mei 2013
 zaterdag 1 december tot woensdag 12
december: verkiezingen schoolraad
 woensdag 12 december: instapdag
nieuwe peuters
 vrijdag 14 december: forum
 woensdag 19 december: rapport
 woensdag 19 december: leerlingenraad
 donderdag 20 december: oudercontact
 donderdag 20 december: praatcafé
vanaf 16u

MENU
Groeten
Jana

 Zie website

Leefschoolnieuws van de directie

DEADLINES

Sint en piet:
Donderdag 6 december hadden sint en piet de tijd genomen om
onze school te bezoeken. Vanaf 12.30u zijn we samen langs
geweest in alle klasjes. De kinderen hadden een leuk gesprekje
met de sint en toonden hun projectresultaten, zongen een liedje,
maakten vele tekeningen, speelden een stukje muziek,… Het was
een vermoeiende namiddag voor sint en piet maar zij kijken met
een tevreden blik op deze namiddag terug. Nog even volhouden
sint want vanaf vrijdag mag je terug naar Spanje om daar lekker
uit te rusten van deze drukke periode.

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

Stembrieven voor de nieuwe schoolraad:
Jullie hebben nog tot 12 december de tijd om jullie stembrief
binnen te brengen voor de verkiezingen van de nieuwe
schoolraad. Brief kan je afgeven aan de juf of op ’t secretariaat of
bij directie.
Na 12 december worden geen stembrieven meer aanvaard. Dank
voor jullie begrip.
Vervanging:
In de week van 17 t.e.m. 21 december zal Elisabeth (opvangdame) vervangen worden door Leen.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Sinterklaas kapoentje
Gooi wat in mijn schoentje
Gooi wat in mijn laarsje
Dank u Sinterklaasje!
De spiekpietjes zijn in onze klas en bij iedereen thuis stiekem komen kijken naar wat de kindjes doen. Het
zijn nu eenmaal de beste verstoppers! Je kan ze moeilijk vinden, maar als je ze toch ziet laat ze zitten want
ze hebben niet graag dat je aan hun klein lichaampje komt.
Ze zijn niet groter dan een pot snoep, dan een paar theekopjes op elkaar,... Elke nacht bellen ze met hun
GSM naar de Sint om te vertellen wat ze hebben gezien terwijl ze bij ons in het land waren.
Dinsdag zijn de spiekpietjes vertrokken. De vogeltjes komen hen halen en vertrekken naar Spanje met een
klein pietje op. Wanneer ze aankomen worden ze eens goed verzorgd door de grote pieten die dan klaar
staan om de pakjes uit te delen.
Hoe weten we dat? De Sint heeft ons een voorbeeld opgestuurd van een spiekpietje en een boek met
allerlei uitleg over die kleine pieten!
Donderdag was het zover... De sint komt in de klas! Na allerlei snoepen te vinden deze week op onze tafel,
vingerafdrukken op onze banken en snoep in onze beker komt hij eindelijk. Er worden fopspenen
afgegeven, tekeningen afgegeven, gedanst en gezongen want weet je? De sint is jarig op 6 december maar
ook Cas! Dus we konden dubbel zo hard feest vieren. En de vrijdag waren Pina en Kamiel jarig! Met een
zelfgemaakte muts die we beschilderd hebben met pluimen en een pluim op vast gemaakt hebben zaten
we in de kring, vol spanning te wachten op de sint.
We hebben ook een verjaardagstoel voor de Sint gemaakt. Die stond dan (ver genoeg) bij ons in de kring.
Hé maar die Sint wist alles over ons. Wat we gedaan hebben, aan welk project we werkten en wie braaf is
geweest. Wat een slimme Sint!
Omdat iedereen in de klas super flink is geweest kregen we een cadeau van Sinterklaas.
Er zat een grime doosje in met borsteltjes en sponsjes. Ook potjes met glinsters om mooi te stralen.
Bedankt voor het cadeau en tot volgend jaar !
De juffen en de schelpjes

Leefgroep 2 | K ikkertje s en Schild padjes
Feest, Feest en nog eens feest!
Meer bepaald verjaardagsfeestjes : Jolan en Briek werden 4 jaar en Toon en Rune werden 5 jaar. Van
aperitiefhapjes tot cakejes, smikkelen en smullen in beide klassen. Proficiat en mercietjes aan allen. En de
grootste en misschien wel de belangrijkste jarige deze week: Sinterklaas!! Hij werd ... jaar, wie zal het
zeggen. Wij hebben hem verwend met liedjes, versjes, tekeningen en een lach en hij verwende ons met
allerlei leuke cadeautjes voor in de klas.Benieuwd??? Vraag maar even na bij je kapoen.... Dag
Sinterklaasje, daag daag, ... tot volgend jaar! Goede reis naar Spanje!!
Toedeloe,
Sofie en Valentine
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Leefgroep 3 | Zeepaa rdjes en Maanvisje s
Ons project is nu helemaal afgerond en het eindproduct werd voorgesteld aan de sint. Hij kon genieten van
de prachtige verhalen over het leven onder water. Deze week stond dan ook helemaal in teken van de sint.
Zo schreven de kinderen van N1 voor het eerst een brief met vulpen. Een spannende ervaring.
We leerden ook een verjaardagslied in het Frans en een leuk gedichtje over de vergeetpiet. Dit kan je
vinden in de sintbundel die de kinderen van N1 donderdag meekregen naar huis. Wie graag wil mag deze
thuis verder afwerken en maandag terug meebrengen naar de klas.
Maandag is er nog eens een yoga-lesje, want de sint bracht ook ons een leuk coöperatief yoga-spel en
enkele toffe yoga-kaartjes. Deze willen we nu wel eens samen uitproberen. Daarom graag maandag terug
jullie fleece-dekentje meebrengen.
groetjes juf Kaat

Leefgroep 4 | Stokstaa rtjes
Beste allemaal,
Vrijdag 30 november was het eindelijk zover : de opening van ons restaurant : ''t klopt niet!'
Het was een fantastische avond : veel gasten, fijne sfeer, een mooie inrichting, lekker eten en een heel
goede 'service'.
Alle stokstaartjes hebben heel enthousiast en flink gewerkt, zowel tijdens de voorbereiding als op de avond
zelf.
Ons restaurant zag er heel mooi uit, het onthaal was perfect verzorgd, de tafels prachtig gedekt met
kleurrijke zelfgemaakte placemats en de klassen waren mooi versierd. De lantaarntjes met kaarsen
zorgden voor de gezelligheid, de 'Hanno'doos met levende handen, de voeldoos en de 'verjaardagsgrap'
voor de nodige humor. Alle stokstaartjes droegen hun kledij omgekeerd en haalden hier en daar een grap
uit. Kortom, het had niet beter kunnen kloppen !
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de vele hulp waardoor dit project en deze avond zo'n succes kon
worden.
Aan al die ouders die tijdens de voorbereiding en op de avond zelf zijn komen helpen, zonder jullie was dit
nooit gelukt. Duizendmaal dank !
Veel liefs van een fiere juf !
juf Leen
Bericht voor de stokstaartjes :
Maandag mag iedereen zijn eigen 'mok' meebrengen, dan kunnen we daar 's morgens in de kring onze thee
uit drinken ipv uit de plastic bekers. Zorg ervoor dat je naam ergens op je mok staat.

Hallo flashboemers!
Maandag hadden we heel veel niveauwerk en godsdienst en zedenleer. Het was heel druk en vrijdag was
ons restaurant “’t klopt niet”. We willen de mama’s bedanken voor te helpen: dank u wel Katrijn en Kyra
en mama van Niels en oma van Niels en mama van Gabriel en mama van Titus. Vandaag is sinterklaas bij
ons geweest.
Groeten van Siebe G en Tristan
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Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste klanten en koks!
Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie talrijke aanwezigheid tijdens de opening van ons gekkorestaurant! Het was een waar succes, al zeg ik het zelf. Onze gediplomeerde gekko's hebben die avond
maar liefst 162 mensen mogen bedienen van heerlijke Mexicaanse, Afrikaanse, Italiaanse en Spaanse
schotels en dit in een sfeervol kader met sfeervolle muziek, gezellige verlichting en versieringen van
hoogstaand niveau.
Ik wil dan ook iedereen enorm bedanken die meegeholpen heeft om dit project mogelijk te maken. Ik wil
in het bijzonder Nicole, Els (mama Katoo) en Elly bedanken om week na week samen met de kinderen de
placemats volledig selfmade te maken ahv een naaimachine. Ik wil ook onze fantastische koks, die maar
liefst die dag meer dan 12u achter hun fornuis hebben gestaan, om ons van die Dyonisische festijnen te
kunnen laten genieten. Bedankt Djuro en gekko's voor de Mexicaanse keuken, bedankt opa Lucas en juf
Kaat en gekko's voor de Spaanse keuken, bedankt Els(stiefmama Jan-Pieter) en gekko's voor de Italiaanse
keuken, bedankt Els (mama Katoo) en Kim (mama Jasper) en gekko's voor de Afrikaanse keuken. Bedankt
Winnie om voor de Afrikaanse ingrediënten te zorgen, bedankt Ram (papa Gijs) om ons Afrikaans
restaurant te kleuren met die prachtige Afrikaanse muziek. Ook mama Jana, juf Jana en oma Mir (oma
Pablo en Noa) bedankt voor jullie helpende handen.
Bedankt lieve, coole gekko's voor die onvergetelijke avond, jullie hebben dit samen fantastisch gedaan. Een
dikke, dikke pluim!
Een superfiere gekko-juf,
Carmen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezertjes,
donderdag zijn we gaan turnen (badminton) en daarna hebben we een film bekeken rond ons project
seksualiteit. In de film werd er verteld wat er met ons lichaam gebeurt tijdens de puberteit.
Vrijdag hebben we gewerkt rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. We moesten in kleine groepjes
nadenken over bepaalde situaties en zeggen of het gedrag kon of niet aan de hand van 6 criteria.
Maandag was er opnieuw turnen (allerlei handigheidjes met stokken). Na het turnen hebben we onze
tentoonstelling voorbereid.
Dinsdag stelden we ons opzoekwerk aan elkaar voor.
Dit was het dan weer.
Tot de volgende keer!
Tosca

Leefgroep 5 | Fenik sen
Dag beste kindjes,
Wij hebben deze week ons opzoekwerk afgemaakt. Wij gaan vrijdag een tentoonstelling over seksualiteit
geven. Hopelijk komen jullie allemaal kijken.
Het gaat over verliefdheid en nog van die dingen. Kom zeker eens kijken en zet je oren maar open.
Wees wel en val niet in .
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!!!!
Chiel
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Leerlingenraad
Verslag leerlingenraad van 30/11/2012.
In leefgroep 3 noteert de juf best op een blaadje wat moet meegenomen worden aan vragen en/of ideeën
voor de leerlingenraad. Vanaf leefgroep 4 is er in elke groep een ideeënbus of – schriftje aanwezig die de
kinderen meebrengen naar de vergadering.
In de maand december zijn de feniksen de toiletcontroleurs. In de groep zelf wordt afgesproken welke twee
kinderen dit als taak zullen opnemen. Een beurtrol wordt ook verder besproken in het leerkrachtenteam.
Op het wieltjespad hebben skaters geen voorrang op wandelaars (en ook niet omgekeerd). Gelieve
allemaal voorzichtig te skaten en goed uit te kijken. Er mogen geen stokjes gegooid worden. Wanneer er
teveel stukjes op het pad liggen dan kan dit best eerst door enkele kinderen opgeveegd worden. Het
wieltjespad zal niet vergroot worden. Er mag gedraaid worden aan de eerste paal van het afdak van de
lagere. De rollerskates van de school hebben achteraan een gele fluosticker. Deze mogen door iedereen
gebruikt worden. De overige skates mogen enkel gebruikt worden mits toestemming van de eigenaar.
Aan de warmeters wordt gevraagd om de tafels netjes achter te laten zodat de tafels in orde zijn voor de
boterhameters.
Er zijn nogal wat oude niveauleesboekjes die als leesvoer met de kinderen worden meegegeven.
Ondertussen werden er al enkele nieuwe gekocht. Met de opbrengst van de marsepeinverkoop zullen er
nog een reeks aangekocht worden.
Boekentassenrek van de wolkenvangers is onderaan stuk. Martine vraagt aan Djuro om dit te herstellen
zodat alle boekentassen terug op het rek kunnen geplaatst worden.
Volgende leerlingenraad gaat door op woensdag 19 december om 8.45u in de speelzaal van de lagere.
Martine

Nieuwjaarbrieven
Vanaf volgende week zijn er weer nieuwjaarsbrieven te verkrijgen aan 80 cent per brief.
Elk kind maakt in de klas een nieuwjaarsbrief voor mama en papa, dus deze hoef je niet aan te kopen.
Maar wie er graag nog wil voor meter, peter en grootouders kan er bestellen bij juf Kaat.
Gelieve je aantal door te geven met naam van kind en klas en ook het gepaste geld aub.
Juf Kaat zorgt voor de verdeling van de brieven in de komende weken.
vriendelijke groeten

Praatcafé

Oudercontact
Verslag
Op donderdag 20 december gaat het eerste oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen om
een afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een afspraak dichtst
aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.
STROOKJE OUDERCONTACT
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Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het oudercontact op
donderdag 20 december met :
Naam leerkracht(en) die u voor
dit kind wilt spreken :

Leefgroep

NIV

Naam kind

Gewenst tijdstip
omcirkelen : rond …
u

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 - 18 – 19 – 20
– 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18 – 19 – 20
– 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 - 18 – 19 – 20
– 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 - 18 – 19 – 20
– 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven.
Indien een langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te omcirkelen. Geef
duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of project (of beide) wilt zien
door in die kolom de naam / nummer van de groep in te vullen.

Oxfam geschenkenbeurs
Oxfam wereldwinkel Oosterzele: Geschenkenbeurs en uitgebreide openingsuren in de
eindejaarsperiode
Oxfam Wereldwinkel Oosterzele houdt op zaterdag 8 en 15 december haar jaarlijkse geschenkenbeurs.
Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten wordt het gamma geschenkartikelen uitgebreid. Je kan in de
Wereldwinkel terecht voor handgemaakte (sier)voorwerpen, juwelen, speelgoed, wijnen, pralines en
voedingsproducten die aan eerlijke voorwaarden in het Zuiden gekocht worden. Op zoek naar een eerlijk
en origineel eindejaarsgeschenk ? Welkom van 9u30 tot 17u in onze winkel in de Stationsstraat 9 in
Scheldewindeke. De Wereldwinkel biedt je op de geschenkbeurs graag een verwarmend drankje aan.







De wereldwinkel zal in de eindejaarsperiode geopend zijn op
22 december: 9u30 - 16u00
24 december (kerstavond) : 9u30 - 15u30
26/27/28 december: 9u30 - 12u00
29 december: 9u30 - 16u00
31 december (oudejaar): 9u30 - 15u30
Woensdag 2 januari 2013 uitzonderlijk gesloten wegens inventaris. Daarna welkom op onze gewone
openingsuren: woensdag van 9u00-11u30, vrijdag van 17u00-19u00 en zaterdag van 9u30-12u00.
De uitzonderlijke openingsuren zijn ook te consulteren op www.oww.be/oosterzele
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Oproep!
Dag allemaal,
Na de kerstvakantie zou ik graag de toiletten van de kleuterblok een beetje opsmukken. De tussenpanelen
krijgen een flashy kleurtje ! Ik doe een warme oproep aan al diegenen die nog een klutske verf (afwasbare
muurverf) hebben staan en deze dus kunnen missen. Graag in een mooi kleurtje zodat onze kleutertjes ook
op school graag een bezoekje brengen aan het toilet. Wie zich geroepen voelt om mee te helpen is
uiteraard meer dan welkom.
Groetjes Winnie (mama van Guus).
PS. De verf mag aan de juf afgegeven worden.

Dankwoord

Dank je wel voor alle warme woorden en tedere
gebaren en om er te zijn voor ons bij dit pijnlijke
afscheid.
Jo en Andreas

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 13 | 7 december 2012 | flashboem@leefschool.be

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 13 | 7 december 2012 | flashboem@leefschool.be

